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2020 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS
Metinio veiklos plano parengimo argumentai
Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10³ straipsnio
4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435.
Trumpa situacijos analizė
Žlibinų seniūnijai vadovauja seniūnas, kuris atskaitingas Savivaldybės administracijos direktoriui.
Seniūnijoje įsteigta 8,25 etato, iš kurių 2 - valstybės tarnautojų ir 6,25 - darbuotojų, dirbančių
pagal darbo sutartis.
Žlibinų miestelis - seniūnijos centras. Seniūnijos plotas – 14 034 kv. km, iš jų 7 133,82 ha
- žemės ūkio naudmenų. 2019 m. gruodžio 31 d. seniūnijoje gyveno 1 365 gyventojai, iš jų
Žlibinų ir Kantaučių gyvenvietėse – atitinkamai po 371 ir 379 gyventojus. Seniūnijoje yra 21
kaimas, kuriuose gyvena dar 615 gyventojai. Seniūnijoje yra dvi bažnyčios, du medicinos punktai,
dvi bibliotekos, dienos centras, kultūros centras, kultūros centro filialas Kantaučiuose,
priešgaisrinė tarnyba, du pieno surinkimo punktai, viena maisto ir mišrių prekių parduotuvės, yra
trejos veikiančios kapinės.
Prižiūri vietinės reikšmės kelius, kurių yra 200 km, iš jų 12 km - asfaltuotos kelio dangos.
Užtikrina kokybišką kitų valstybės institucijų funkcijų atlikimą.
Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu:
Ilgalaikiai prioritetai (pagal PRSPP) – rajono infrastruktūra, žmogiškieji ištekliai, ekonominė
aplinka.
Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas
Seniūnija siekia tapti modernia, šiuolaikiška, kokybiškas paslaugas gyventojams teikianti
savivaldos padalinio institucija. Sudaryti darbuotojams geras darbo ir tobulinimosi sąlygas. Siekia
kultūrinio ir gamtinio potencialo patrauklumo. Ūkine veikla stengiasi sukurti palankią aplinką
seniūnijos gyventojams, rūpintis šeimomis, patiriančiomis socialinę riziką, vienišais pensininkais,
daugiavaikėmis šeimomis, teikti visas paslaugas ir konsultacijas žemdirbiams. 2020 m. Žlibinai
paskelbti mažosios kultūros sostinė, todėl ypatingai šiais metais seniūnija turi prisidėti prie
kultūros ir sporto švenčių organizavimo, puoselėti kultūros paveldą. Sutvarkyti seniūnijos
viešąsias erdves, kultūros paveldo objektus, kapines, senkapius. Gerinti seniūnijos kelių kokybę,
pagal galimybę atlikti gatvių asfaltavimo, kelių žvyravimo bei greideriavimo darbus. Gerinti
Žlibinų seniūnijos sanitarinę būklę, organizuoti švaros akciją „DAROM 2020“ Žlibinų seniūnijoje.
Suburti Žlibinų seniūnijos bendruomenę bendram darbui, tvarkant paplūdimį prie Žlibinų
seniūnijos tvenkinio, pritaikant jį turiningam kaimo gyventojų poilsiui. Suorganizuoti seniūnijos
vasaros šventę.

